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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah absolventské práce je ve shodě s vytyčenými cíli a názvem práce.     

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce je členěna přehledně. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na absolvenskou práci. Jazykově je práce na vysoké úrovni, 

nevyskytují se překlepy, pravopisné chyby. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Teoretickou část práce studentka doplnila obrázky chemických vzorců, které jsou citovány z internetových zdrojů, 

nicméně pro kreslení těchto vzorců bych preferovala  využití  některých  z grafických programů, které toto 

umožňují. Praktická část je složená z grafického vyhodnocení dotazníkového šetření. Grafy jsou zpracovány 

přehledně, zvolená barevná kombinace je dobře čitelná, u grafů nechybí jednoznačné popisky. Přílohy jsou 

vhodně zvoleny k danému tématu práce.  

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Studentka pracovala samostatně. 

    1           2     3       4 

 



 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Autorka cituje řadu zdrojů z let 1999 až 2011.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část popisuje jak strukturu a vlastnosti aminokyselin, tak jejich význam v terapii a výžívě člověka. 

Některé kapitoly nejsou rozvedeny do podrobností. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část je velice pěkně vyhodnocena, nicméně z výsledku vyplývá, že dotazník pro dotazníkové šetření mohl 

být vytvořen promyšleněji, tak, aby získaná data umožnila rozvést některé závěry do větších podrobností.  

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr teoretické a praktické části práce je v souladu s metodikou školy. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

V diskuzi a závěru studentka popisuje výsledky plynoucí z dotazníkového šetření, nicméně převážně se jedná o 

konstatování, nikoliv diskuzi. 

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce by mohla posloužit laické veřejnosti jako prvotní zdroj informací před započetím aplikace 

aminokyselinových preparátů při zvýšené zátěži. 

      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Doporučuji k obhajobě. 

Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s užíváním aminokyselinových preparátů?   

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  



Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 10.června 2013      Podpis:         

  


